בע"ה כ"ו בתשרי תשע"ו
09/10/2015
גליון מס' 2917

פרשת בראשית
הים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְפּנֵי הַ מָּ יִ ם") .בראשית א ,א-ב(
"..וְ רוּחַ אֱ ִ -

זה שכתוב 'וְ א מָ צְ אָה הַ יּוֹנָה מָ נוֹחַ לְ ַכף ַרגְ לָהּ ו ַָתּ ָשׁב אֵ לָיו אֶ ל הַ ֵתּבָ ה כִּ י מַ יִ ם עַ ל ְפּנֵי ָכל
אָרץ וַיִּ ְשׁלַח יָדוֹ וַיִּ ָקּחֶ הָ וַיָּ בֵ א אֹתָ הּ אֵ לָיו אֶ ל הַ ֵתּבָ ה' )בראשית ח ,ט(.
הָ ֶ
יונה זו רוח ,שהייתה מרחפת על מים ועל תהום ,ולא מצאה מנוח אלא בתיבה ,שאמר
המקום תיבות שבהן נברא העולם ,ונמצא עולם עומד על התהום.
-כיצד יכול העולם להתקיים ללא מילים-תיבות?
על פי 'גילוי וכיסוי בלשון' ,כל כתבי חיים נחמן ביאליק ,תל אביב תרצ"ח ,עמ' רז-רט.
)מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב – "צוהר תעשה לתיבה"(
---------------------------------------------------------------------------------------------

מברכין את חודש מרחשון :ר"ח יהיה ביום שלישי וביום רביעי ,הבא עלינו.
המולד יום ג' לפנות בוקר שעה  5עם  51דק  10חלקים.
)לוח ארץ -ישראל מאת הרב טוקצינסקי(
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פותחים את קריאת התורה בפרשת בראשית *

הפרשה הפותחת את ספר התורה מלאה אתגרים לדיון ,בתחילה חשבתי לבנות על הפסוקים הפותחים את הפרשה
קים,
ֹשׁ ,עַ לְ -פּנֵי ְתהוֹם; וְ רוּחַ אֱ ִ
אָרץ ,הָ יְ תָ ה תֹהוּ ָובֹהוּ ,וְ ח ֶ
אָרץ .וְ הָ ֶ
קים ,אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם ,וְ אֵ ת הָ ֶ
אשׁית ,בָּ ָרא אֱ ִ
בְּ ֵר ִ
ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ לְ -פּנֵי הַ מָּ יִ ם .כלומר מתי מתאפשרת בריאה ,רק כאשר נראה לנו שהכל תהו ובוהו וחשוך ,אבל ישנה
רוח של קדושה .אלא שאז הלמו בי הפסוקים שכמעט מסיימים את הפרשה ונראו בעיניי כמבקשים פירוש  -וַיְ ִהי
טבֹת הֵ נָּה; וַיִּ ְקחוּ
כִּ י-הֵ חֵ ל הָ אָדָ םָ ,לרֹב עַ לְ -פּ ֵני הָ אֲ דָ מָ ה; וּבָ נוֹת ,יֻלְּ דוּ לָהֶ ם .וַיִּ ְראוּ בְ נֵי-הָ אֱ ִ קים אֶ ת-בְּ נוֹת הָ אָדָ ם ,כִּ י ֹ
רוּחי בָ אָדָ ם לְ ֹעלָם ,בְּ ַשׁגַּם ,הוּא בָ ָשׂר; וְ הָ יוּ יָמָ יו ,מֵ אָה וְ עֶ ְשׂ ִרים
לָהֶ ם נ ִָשׁיםִ ,מכֹּל אֲ ֶשׁר בָּ חָ רוּ ַ .ויֹּאמֶ ר ה' ,א-יָדוֹן ִ
אָרץ ,בַּ יָּ ִמים הָ הֵ ם ,וְ גַם אַחֲ ֵריֵ -כן אֲ ֶשׁר ָיבֹאוּ בְּ נֵי הָ אֱ ִ קים אֶ ל-בְּ נוֹת הָ אָדָ ם ,וְ יָלְ דוּ לָהֶ ם :הֵ מָּ ה
ָשׁנָה .הַ נְּ ִפלִ ים הָ יוּ בָ ֶ
הַ גִּ בּ ִֹרים אֲ ֶשׁר מֵ עוֹלָם ,אַנְ ֵשׁי הַ ֵשּׁם) .בר' ו' א'-ד'( מטבע הדברים פניתי לספר "מאדם עד נח" למ"ד קאסוטו.

הקושי הראשון בפיסקה זו הוא המונח "בני האלקים" ,התורה הרואה בא-ל אחד יסוד מוצק ,מה לה ולבני הא-
ל? פירושים שונים הוצעו ,קאסוטו מחליט אחרי דיון ארוך שהכוונה לחלק הנחות של הפמליה של מעלה ,כלומר
מלאכים בדרגה נמוכה.
עכשיו בא הקושי העיקרי – מה לסיפור מעין אלילי בתוך התורה? נאמן לדרכו קאסוטו מראה גם כאן שהתורה
וגם הנביאים אחריה ,אינה מתעלמת מהמסורות העממיות שרווחו במזרח הקדום והם נכנסים לתוך הכתוב כך
שהכתוב מאפשר להן לחיות עם היסוד המוצק של א-ל אחד.
אלך צעד אחרי צעד כדי להגיע להבנת הפיסקה על בוריה .המלאכים אם כן נישאו נישואין חוקיים עם בנות
האדם ונולדו להם ילדים ,האם ילדים אלה היו גם כן מלאכים? על כך אומר ה' – "לא ידון רוחי באדם לעולם" .על
המילה ידון נשברו קולמוסים כאשר רוב הפרשנים הבינו את המילה מהשורשים דו'ן או די'ן ,ואז הפירוש יוצא
מאולץ .קאסוטו טוען שהשורש הוא דנ'ן והוא מסתמך על שפות שמיות שונות ,סורית ,ערבית ,אכדית ,ארמית
תלמודית ועוד .הוראת הפועל בשפות אלה הוא – להישאר ,להתקיים במקום מסויים לצמיתות .אם כך אנחנו
מבינים את הוראת הפסוק ,רוחי לא תישאר באדם לצמיתות ,וכל כך למה "בשגם הוא בשר" והוא מפרש "באשר
גם הוא בשר" .עכשיו הכל ברור הם בני אדם מצד אמותם ,לפיכך לא יהיו בני אלמוות ,כי אדם הוא בשר ודם .גם
כאן הוא סותר פירושים מאולצים שקדמו לו .ההגבלה למאה ועשרים שנה ,גם היא לא פשוטה שכן הראשונים
שהיו קרובים יותר לבריאת העולם חיו שנים ארוכות ,ואולי להם הכוונה במילים "בני האלקים" ,אבל עם
התרחקות האדם מתקופה זו נקצבו ימיו.
הנה הגענו לנפילים ,הכוונה לענקים והכתוב מביא אותם לכאן אחרי שסיפר שנולדו לבני הא-ל בנים מבנות
האדם ,גם כאן יש רמיזה לאגדה רווחת )לא אכנס לזה( .מכל מקום הנפילים היו בארץ ,לא בשמים ,והם לא חיו
לעולם וכבר "מעולם" חדלו לחיות ,הם היו אמנם אנשי שם אבל אנשים ככל איש.
ממליצה לקוראיי לעיין בספר "מאדם עד נח" .שבת שלום
שושנה קאסוטו-עברון

*הדברים נכתבים לכבוד בר המצווה של נכדי אחיה נהוראי נ"י ,ולזכר כל מסיבות בני המצווה של משפחתנו בשבת בראשית,
של אבי נתן קאסוטו זצ"ל ,של אחי דוד קאסוטו נ"י ושל נכדי אביעד נתנאל נ"י.
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חודש חשון
"אלה אזכרה"..

)תשס"ח(

ז' חשון  -יום פטירתו של חברנו בנימין רון ז"ל
י"ח חשון  -יום פטירתו של חברנו יקותיאל )קותי( כץ

)תשע"ב(

י"ח חשון  -יום פטירתה של חברתנו דרורה רוזנמן ז"ל

)תשע"ג(

י"ט חשון  -יום פטירתו של חברנו אלי מלאכי ז"ל

)תשמ"ה(

כ' חשון  -יום פטירתו של חברנו יוסי אילן ז"ל

)תשע"ב(

לצ'פי רויך ולמשפחת ערמוני
למשה בן צבי אתך באבלך במות אחיך

אתכם באבלכם במות יקיריכם

ישראל בן צבי ז"ל

נעמה ואיתם הנקין הי"ד

קיבוץ סעד

שנרצחו על ידי בני עוולה
קיבוץ סעד

סיכום והודעה מצוות שמיטה
נראה שזו הפעם האחרונה שתראו את הלוגו הזה ,לפחות מעל דפי העלון...
תודה מקרב לב לכל העוזרות/ים והמשתתפות/ים בשלל הפעילויות בשנת השמיטה ,אנחנו מקווים שגם לכם/ן
היתה שנה משמעותית וקהילתית במיוחד ☺ .תודה על הפרגון המתמשך ,העצות ,ההערות והרוח הטובה.
בערב הסיכום של מבצע "אהבתי!" חילקנו חוברת מיוחדת בשם "על דעת המקום -בשבילי התנ"ך" ,המוקדשת
לזכרו של בני גינזברג ז"ל ,ובה עשרה מסלולי טיול בעקבות סיפורים מקראיים .מי שלא הגיעו או שכחו לקחת
קיבלו עותק בתיבת הדואר .מי שרוצה לרכוש עותק/ים נוספ/ים בעלות  5ש"ח ,מוזמן/ת לשלוח מסרון לטלפון
)סלעית( ולכתוב שם ומספר עותקים מבוקש.
ִ 0528694580
שנה טובה ,בע"ה,
צוות שמיטה קהילתית
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על בני גינזברג ז"ל
בני.
מוויקיפדיה" :צדיק  -אדם המתנהג על פי עקרונות הצדק והמוסר".
ישנם אקדמאים ,רבנים ,ר"מים ,משנני פסוקים וכדו' ,אבל צדיקים העוסקים בתיקון עולם אין הרבה .כמוך בני.
אלו ,בודדים בדורם.
לא חיפשת תואר דתי או תואר אחר כי עסוק היית בטוהר המידות כל ימי חייך .צדיק גדול.
כל הזמן .ביום וגם בלילה כמרכז מש"א )לא פעם יצא שראיתיך במשרד מש"א בשעות הקטנות( ובכלל .קיימת
מצוות לקט שכחה ופאה בספקטרום החברתי אנושי .דאגת לכל נפש בסביבה ,שלא יהיה אחד שיישכח בפינת
השדה .אם בפרנסה מכבדת ואם בעזרה לאוכלוסייה הנתמכת למיניה.
היית חלק בלתי נפרד ממרקם החיים פה .מהמנועים הפנימיים וממורי הדרך לחיים ראויים בקבוץ.
הכרתי אותך עוד מהשנים הראשונות לחיי ,איש עם חיבה גדולה לנו -ילדי הקיבוץ.
חלבתי איתך בתורנויות שבת ,עשיתי איתך כנער שני טיולים מכינים לטיול חברים לילי .זוכר אני כמה נסיעות
איתך ועם חנוך לרפת בקטיף ,פעמים אפילו היית "מבלה" שם שבת שלמה לבדך עם הפרות עד שהעובדים
החדשים ילמדו ת'עבודה.
הייתי אז צעיר מלהבין מה זה להקים רפת מאפס )פרות ,עובדים ,תשתית( .אבל אני זוכר את הרוח ,את המסירות
ואת תחושת השליחות.
חשוב היה לך שמשק ילדים ימשיך ויפעל גם לאחר ההפרטה .למרות שאין בו רווח .ידעת את תרומתו החינוכית
)בילדותי ביליתי שם את רוב שעות הלימודים.(...
היית אחד ממחנכיי המשמעותיים .לא מרבה במילים ,פשוט דוגמא אישית .מופת שכולו מאור פנים .קיבלת
אותנו ,בני המשק ,בכל צורה עם הרבה הרבה אהבה.
בזכותך זכינו ל"הדר פני זקן" .סינג'רת אותנו לנקות לקשישים את המרזבים לקראת החורף ולסדר להם את
הגינה ובכך היית להם כבן מסור ולנו איזשהו אבא ומחנך.
קצר הדף מלהכיל את זיכרונותיי איתך .אבל כמעט כל זיכרון נצמד לעשייה חברתית וקירוב לבבות.
חשתי לאחר מותך שבאמת העולם פחות טוב עכשיו .חסר .כאילו ההילה נחלשה .אבל אני חושב שהייתה בך
עוצמה כה גדולה שאורה ממשיך ופועל .בכל אחד מאיתנו השארת בני קטן .בתקווה שתגרום לנו לפעול ולעשות
אפילו מעט ,לעולם טוב ומתוקן יותר.
--תודה רבה בני .על הזכות הגדולה להכירך ,לאהוב אותך ,להיפרד ולזכור אותך.
דניאל רועי
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החגים שחלפו...
ביום חמישי – שלאחר יום הכיפורים ,ארגנה לנו וועדת דת את 'שוק ארבעת המינים' שהיו טריים מובחרים וזכו
להשגחה רבנית צמודה .לא פלא שנרשמו ביקושים כבדים והסחורה אזלה תוך זמן קצר .אל חשש ...הפעילות
שנעצרה המשיכה במלוא המרץ גם במוצאי שבת וביום ראשון חולקו לנו ערבות טריות ורעננות שנקטפו בו ביום!
יישר כוח לרב ארי ,לחיים לנדסמן ולכל העוסקים במלאכה!
בליל שבת -עסקנו בשיעור ההלכה ,בעניין קדושת שביעית החלה על ארבעת המינים .ובכן ,על הערבה והלולב לא
חלה הקדושה היות ואין מהם כל הנאה .גם על ההדס שגודל במיוחד לצורך הברכה ואין ממנו הנאה כבשמים ,לא
חלה הקדושה .אם כן רק באתרוג חובה עלינו לנהוג בכבוד השמור לפירות שביעית ,רק שמבחינה בריאותית כדאי
לברר כמה חומרי הדברה הוא ספג בזמן גידולו ,לפני שמכינים ממנו ריבה או ליקר.
את שיעור פרשת השבוע שלאחר התפילה ,הקדישה שיפרה אסולין לזכרו של בני גינזברג ז"ל .לאחר הקדמה
שבמהלכה העבירה לנו את תחושותיה בעבר ,מהרגע בו התבקשה ע"י בני להעביר שיעורים ועד לרגע בו עמדה מול
הציבור כשהוא יושב מולה במקומו הקבוע ומאשר במבטו שהכול מתנהל כשורה ,נכנסנו לעובי הקורה .קראנו
במדרשים ,כיצד פעל משה בכל דרך לבטל את גזירת מיתתו ,אולם ,לאחר שהפנים כי נחרץ גורלו ,לימד את שירתו
ונאלץ לכתוב בדמע את הקטע בתורה המתאר את מותו .ושוב חזרה שיפרה וסיפרה על בני ז"ל כיצד לא איבד
תקווה ולא פסקה השירה מפיו עד לרגע האחרון וכיצד זכה לכתוב את 'צידוק הדין' שאליו התוודענו לאחר מותו.
את דמותו תמצתה שיפרה במילים" :וגילו ברעדה"  -שמחה המלווה בכובד ראש .יהי זכרו ברוך!
ביום ראשון – ערב סוכות ,עמדה הסוכה לתפארת במתכונתה החדשה בפטיו ,והוכיחה הלכה למעשה שהפתרונות
הטובים ביותר ,הם דווקא הפשוטים ביותר.
בסוכות -השלים שראל רוזנבלט בשיעורו הקצר שלאחר התפילה את רעיון "וגילו ברעדה" בהקשר למצוות סוכה.
הסוכה ,שראשה מגיע השמימה ומייצגת את ענני הכבוד והשכינה ,רגליה מוצבות ארצה ולפיכך על אדם לשמוח
ולנהוג בה כאילו היא ביתו .השמחה והיראה שלובים בה יחד .הרחיק לכת המהר"י וייל )גרמניה המאה ה:(15
"הרוצה לשחוק בקוביות ישחוק בסוכה ..הרוצה לדבר שמועות ילך לסוכה" ובשפה עכשווית :שיחות חולין
ושש-בש ,מקומם בסוכה!
בשיעור אחר הצהריים דיבר הרב ארי על מצוות 'הקהל' המתקיימת במוצאי יום טוב ראשון של סוכות בשנה
השמינית ,והעלה את השאלה :איזו תבואה אנו אוספים בחג האסיף שלאחר השמיטה ,הרי אין מעבדים את
השדה בשנה זו ובכל מקרה היא אינה שייכת לנו? ובכן ,מדובר באסיף אחר לגמרי .בשנה השמינית אנו אוספים
את המטען הרוחני והידע שצברנו בלימוד התורה ,לאחר שעשינו פסק זמן משגרת העבודה וטרדות הפרנסה בשנת
השמיטה .לציון המאורע אנו נקהלים "יחד שבטי ישראל" לשמוע את דבר ה' בירושלים )ע"פ 'משך חכמה'(.
אצלנו ,במהלך חול המועד ,נשמע דבר ה' בסוכת הרפת ,חדר האוכל וסייפן והתווסף ליבול הרוחני שהצטבר
במהלך החג.
ביום רביעי ,ב' חוה"מ  -נקהלנו יחד ,לערב סיכום שנה המסורתי שהמשיך להפתיע למרות התבנית הקבועה .ואל
יקל הדבר בעיניכם! זה לא פשוט לשמור על המסורת וגם לחדש ,כפי שהשכילה לעשות זאת מרכזת וועדת תרבות
יחד עם עוזריה שריה ויועציה .אנשי צוות השמיטה אנשי השנה ,מי לא ראה ומי לא שמע ,כיצד הצליחו להנחות
קהילה שלמה ולהפיח חיים במצווה נושנה – יישר כוחכם!
גם צוות התשתיות זכה לשבחים ,ונראה שלכולם יש תיאבון לעוד ועוד שיפורים ושיפוצים .נקווה שרק יגיעו
התקציבים ...עלו והצליחו!
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ביום חמישי ,ג' חוה"מ – בשעה  21.00בדיוק .הגיח לקיבוצנו רעיון חדש ומבריק מבית היוצר של וועדת קליטה
וייקרא שמו" :סוכות מארחות" .ובכן חברים ,מדיווחיהם של קשבינו הסמויים שנפרסו בשטח ונכחו ברוב
הסוכות ,עולה תמונה ברורה של הצלחה שללא ספק תהפוך למסורת .אז מה הוא הסוד? התמהיל הנכון של
המשתתפים? האירוח בסוכה? אווירת החג? המשפחות המארחות? ...עם הצלחה לא מתווכחים!
באותו הלילה הגיעה הבשורה המרה על הירצחם של נעמה ואיתם הנקין הי"ד בפיגוע הטרור סמוך לאיתמר
שבשומרון ועל כך שמדובר בנכדתה של חברתנו צ'פי רויך תבדל"א ובתם של הילה וחנן ערמוני שנולדה וגדלה
בסעד .יהי זכרם ברוך!
במוצאי שבת ,ליל הושענא רבה – ארגן לנו צוות שמיטה קהילתית "ערב לימוד ושירה בהשראת המקרא" שחתם
את פעילותם במהלך השנה באירוע סיום מקורי וחגיגי לכל המשפחה .התחלנו בקטעי לימוד קצרים ,המשכנו
בשירים שנכתבו בהשראת התנ"ך ,פתרנו חידונים עם רמזים קלים והתכבדנו בסוכה במאפים .במהלך ההפסקה
חולקה החוברת "על דעת המקום-בשבילי התנ"ך" לזכרו של בני גינזברג ז"ל שכמרכז וועדת דת ,היה שותף פעיל
בפרויקטים הקהילתיים לרגל שנת השמיטה .בחוברת המושקעת והפרקטית ,המלצותיו של בני על  10מסלולים
ואתרים בארץ המותאמים למשפחות ובצדם הפסוקים הרלוונטים מן התנ"ך עם אנקדוטות שהדגיש בהדרכותיו.
בחלקו השני של הערב שמענו את שיעורו של רבו של כפר מימון  -מיכאל אדרעי שזה עתה נכנס לתפקידו .הרב
התמקד בפירוש פסוקיה האחרונים של התורה המספרים על אנושיותו של משה "איש הא-לוהים" הנגלית מחדש
סמוך למותו וגורמת לו לכתוב את פסוקיה האחרונים המתארים את מיתתו ,בדמע .את הלימוד בערב הסיום
החגיגי ,חתמה דרורית וייס בשיעור מרתק על ספר קהלת – שהיה ל 'גראנד פינאלה' של האירוע .לא סוד הוא
שספר קהלת שונה לחלוטין משאר ספרי התנ"ך ומעלה ספקות וסתירות שכמעט הביאו לגניזתו .ובכן ,מה סודו
של הספר שנכתב לפני אלפי שנים בשפה סופר "פוסט מודרנית" שאינה חוששת להטיל ספק בכל דבר ,ובכל זאת
להינצל ממספריו של העורך? התשובה פשוטה להפליא - ...אמונה! במקום בו כל ההסברים הלוגיים מעלים דבר
והיפוכו ולבסוף חרס ,לא נשאר לנו אלא לפנות בצניעות אל הרגש ואל הלב על מנת שינחו אותנו לדרך הישר.
בעולם שהדבר היחיד הוודאי בו הוא הספק ,לא נותר לנו אלא לקבוע את אקסיומה" :את הא-להים ירא ואת
מצוותיו שמור כי זה כל האדם".
בשמחת תורה  -המשכנו במסורת המניינים על פי קצב העניינים" :הישיר  -המהיר"" ,המרכזי  -המאסף",
"הנשי -המשתלב" ועוד כמה ווריאציות אותן הרכיבו המתפללים בשיטת 'עשה זאת בעצמך' ...בקריאת התורה
שהתנהלה בבית המדרש ,כיכבו כמה מילדינו שקראו על פי מסורת תימן ,לאחר שלמדו ותרגלו אצל המורי – אסף
סוברי שנכנס לנעליו של המורי הקודם  -אבישי מעודה .בברכת "כל הנערים" נפרשה שוב חופת הטליתות הענקית
שליחכה את ראשיהם של הילדים במרכז הבמה ,ונזקפה מעלה בעזרת דגל ישראל .נברך את משפחת סלעית
ואליאב לזר -חתני התורה ,ואת משפחת גלית ולביא שילר – חתני בראשית ,חזקו ואימצו! השנה נשאו הכוהנים
לראשונה את ברכתם במוסף של שמיני עצרת מתוך הנחה שאצלנו בקיבוץ ,אין חשש לשתיית יתר ואפשר לסמוך
על פיכחותם...
ביום שלישי -בערב ,התכנסנו בחדר האוכל שהתמלא מפה לפה לאזכרת השלושים לבני גינזברג ז"ל .בערב
שהונחה על ידי ילדיו ,הועלו קטעי זיכרונות מפי בני המשפחה ,חברים מהקיבוץ ומפלוגת המילואים שבאו
מהצפון .כן שולבו קטעי חזנות מרגשים ,שבני כל כך אהב ,מפיהם של החזנים למשפחת הרשטיק .לקראת סיום
שרו השניים" :הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך" על פי הלחן של ר' שלמה קרליבך ואנו נותרנו עם געגועים
לבני ז"ל שחיוכו הטוב ליווה אותנו על המסך לאורך כל הערב.
יורם קימלמן
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זו דעתי!
מחשבות על החינוך החברתי בסעד
בראשית הדברים ,נציין ,שאנו רוחשים הערכה לאנשי המערכת על ראשיה ומדריכיה .זו הזדמנות להודות לכם על
פועלכם ,ללא לאות ,למען ילדינו.
החינוך החברתי ,לתפיסתנו ,הוא בית .בית חינוך .בבית הזה קיים מרחב וזמן המאפשר מפגש אמיתי בין הילדים
בשכבות הגיל השונות .מפגש המזמין עיסוק בערכים ושיפור קישורים חברתיים ,בצד מנוחה )אחר יום לימודים
ארוך( ,הנאה וכיף.
החינוך החברתי בקיבוץ הדתי ,ששמו יצא למרחוק ,מהווה מוקד משיכה לנקלטים וגורם המשפיע לחיוב על
הצמיחה הדמוגרפית .הסכנה האורבת לפתחנו היא ,שבית זה יהפוך ל"בית שמרטפות" ,שכל מטרתו היא
"שריפת" זמן עד הגעת ההורים מהעבודה בארבע אחה"צ ,צמצום שעות הפעילות ,ובהמשך נשירה של ילדים
מתוך המערכת ובכך יצירת מערכת חנוך חברתי חסרה ולא משמעותית.
אנו מבקשים להעלות שתי נקודות מרכזיות:
א .עיסוק קהילתי בתפיסת מקומו של החינוך החברתי:
לפני כשלוש שנים גובש ,לאחר תהליך קהילתי ,חזון החינוך החברתי .אנו קוראים לפתוח את הדברים ולבחון מה
ממומש ועל מה עוד צריך לעבוד .לבחון דרכי פעולה משמעותיות לשיפור המערכת והפיכתה למקום חינוכי חברתי
אמיתי ,בעל משמעות ציבורית.
נשאל את עצמנו :כיצד היינו רוצים לקחת חלק בחנוך החברתי? האם אנחנו כיחידים וכקהילה מוכנים לשלם
יותר על מנת לקבל יותר?
ב .בחינת נושא כוח האדם:
בחודשים האחרונים מתבצעים ניסיונות ממושכים לגייס אנשי צוות למערכת ,ניסיונות שלא צלחו עד רגע זה.
חוסר היציבות בכוח האדם מדאיג את מנהל המערכת ואת ההורים במשך כל השנה .החינוך מתחיל באנשים.
האם חשבתם מהי דמות המדריך המתאימה לחינוך החברתי? מהי הדרך הנכונה למיין ,לתגמל ,להעשיר ולפתח
מבחינה מקצועית את המדריכים? כיצד ניתן ליצור רצף והמשכיות? איך אפשר למשוך אנשי חינוך בהכשרתם
ובתפיסתם למדריכים במערכת?
האם שאלות אלה נוגעות להורים ,או שמא רק בעלי תפקידים במערכת צריכים לתת עליהן את הדעת?
בביטאון "עמודים" האחרון העיד אמיתי פורת )אגף חברה בקה"ד( ,ש"בקיבוצים המתחדשים ,נושא החינוך מצוי
בעין הסערה ,ברמת הערכים והתפיסה החינוכית ,ובהיבט התפעולי-ארגוני והמשמעויות הכלכליות לציבור
ובייחוד להורים" .אנו מקווים שנושא זה אכן יעורר "סערה" )במובן החיובי( בסעד ויחד נוכל לברר היכן נמצא
החינוך החברתי בסדר העדיפות הקהילתי ,למען כולנו ולמען דור ההמשך.

הדר ואסף סוברי
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הצעה לחלוקת כספי סיפן
ברצוננו להביא הצעה שונה מהצעת המזכירות ,לחלוקת כספי סיפן.
אנחנו חושבים שהכספים שהתקבלו ממכירת סיפן צריכים להיות מועברים לחברים ,ולא למשק.
הקו המנחה של הרעיון שלנו הוא ,שהחברים שנשאו בעול קשיי סיפן ,הם אלו שזכאים ליהנות מפירות הכספים
שהתקבלו.
במשך כמעט כל שנות קיומו של סיפן ,תרמו החברים ,וויתרו ,הצטמצמו ,וכן הוזרמו כספים רבים מתכנית
ההשקעות ,על מנת לחזק את סיפן בקשיים הרבים שלו.
באסיפה בה הוחלט על חלוקת  10מליון לפירות נכסים ,הובהר לחברים שהמוסדות היו רוצים לתת יותר ,אבל אין
יותר ,זה מה שיש.
הנה עכשיו ,נזדמן באופן חד פעמי להגדיל את פירות הנכסים לכל החברים שהיו שותפים ,ונשאו בעול.
ההצעה שלנו אומרת ,שהחברים שהיו חברי קיבוץ ביום השינוי ,יקבלו מחצית מהסכום שהתקבל מסיפן.
המחצית השניה תחולק כפי הצעת המזכירות ,אך במהופך 70% .לחברים 30% ,למשק.
בכסף זה יבוצע קידום העברת כספי חסכונות חברים לבנק ,וכן הקדמת פעימות שיוך נכסים.
כספי המשק ישמשו לפי ראות עיני מנהלי המשק.
הצעה זו נדחתה על ידי המזכירות.
רחל ובניה ברזלי

"ואני תפילתי לך ה' עת רצון"...

החל מיום רביעי הבא כ"ד בתשרי ) ,(7.10.15יתקיים בע"ה מניין שחרית נוסף
בכל יום ולאורך כל השנה בשעה  6:45בבית הכנסת.
כולם מוזמנים.
אוהד גייבל

ליהודית וליעקב מוסנזון מזל טוב להולדת הנין
נכד לתמר ולאהרן ברח"ד ,בן לאורית ולשחר ברח"ד
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ועדה חדשה קמה!
רצינו לספר לכם על ועדה חדשה שקמה בהתנדבות בשעטו"מ ,ובברכת הנהלת הקהילה.
מדובר בוועדה אשר תטפל בקשר עם בני סעד אשר שני הוריהם הלכו לעולמם לצערנו ,ואשר אין להם אח או
אחות בסעד .בנים אלו כואבים פעמים רבות את הפרידה מסעד ואת התחושה ש"אין להם כבר בשביל מי ובשביל
מה לבוא לסעד" )ציטוט מפי אחד הבנים(.
לכן אנו מבקשים לסייע בשמירת הקשר  -אם ע"י הזמנה לאירועים מיוחדים בסעד ,ע"י ליווי בשעת פינוי בית
ההורים וכד' .לאחרונה אספנו את מספרי הטלפונים ואת כתובותיהם של הבנים והבנות ושלחנו להם כרטיסי
"שנה טובה" בכתב ידנו ,וסיפרנו להם על הוועדה החדשה ועל רצוננו לשמור על דלת פתוחה עבורם בסעד.
חברי הוועדה ,המכנים עצמם בנימה של הומור מתבקש "ועדת קשר ליתומי סעד" קיבלו תגובות רבות ומרגשות,
חלקם במסרונים ,חלקם במייל ,וחלקם בטלפון) .ומי שעוד לא הגיב  -כנראה זה חלק מנפלאות דואר ישראל
וה"שנה טובה" פשוט לא הגיעה אליו עדיין(...
בחרנו לצטט קטע ממכתבה של אורה עממי )לשעבר שטיינמץ ,בתם של עליזה ועזרא שטיינמץ ז"ל( והרי הוא
לפניכם.
חברים יקרים שלום רב !
כמה נחמד לקבל איגרת מ"ועדת קשר ליתומי סעד"
בפעם הראשונה והאחרונה שקבלתי איגרת ,היתה ממיכה רוזנטלר ז"ל ,בתקופת היותו מזכיר פנים .אהבתי את
האיגרת ההיא מפני שהיה בה משהו שאף מזכיר לא חש קודם .קשר מיוחד בין מורה לתלמידיו .רצון לברך בנים
שעזבו.
אז המון תודה לאיחולים המזכירים שאני בעצם לא יתומה ויש אנשים אהובים ויקרים השומרים על הבית .
הוקרה נוספת ליוזמה הברוכה לזכור ולהזכיר את החלוצים הראשונים שהתאגדו
להקמת הקיבוץ הכי מקסים ושווה בעולם....
גמר חתימה טובה והמון אהבה-
מאורה.

עד כאן הקטע מן המכתב ,ומכאן נשמח מאד לשמוע מחברים המוכנים להיות בקשר עם מי מן הבנים והבנות
הללו .אנא ,פנו אלינו וכך נוכל לשתף עוד חברים וחברות במבצע.
בתקווה לשמוע בשורות טובות ,ישועות ונחמות-

חברי "ועדת הקשר ליתומי סעד"  :נורית קראוס ,עמוס בר"ט וחגית רפל.

10
על "בוקר תורה של נשים" בשמחת תורה
זכינו ותפילות חגי תשרי הן חוויה קהילתית מרוממת עבור כל המתפללים והמתפללות .עם זאת נשים רבות
מרגישות כי הן רוצות לקחת חלק פעיל יותר במרחב בית הכנסת.
לפיכך גם השנה כבכל שנה התקיימה קריאת תורה ותפילת נשים בשבת פר' "האזינו" בהתלהבות ובשמחה שהיו
רק הקדמה לשמחה הגדולה ,הלא היא שמחת תורה.
בבקר שמחת תורה נאספו כ 150נשים )גם  20גברים התגנבו פנימה ליהנות מדברי התורה( במועדון לחבר ללימוד
משותף באווירה חגיגית .הקצר שאירע במערכת החשמל במועדון לחבר וכיבה את דוד המים החמים וקוגל שלא
התחמם דיו כל אלו לא הבריחו את הבאות והבאים.
הבקר נפתח בשיעורה של חגית רפל על מצוות השמחה המיוחדת לחג זה והוא היווה שיעור משמעותי ביכולת
האנושית לעודד הסתכלות אופטימית על מציאות חיינו גם בסיטואציות קשות ועצובות ,כמו שחווינו לאחרונה,
וגם במציאת השמחות הקטנות של יום חולין.
שקמה כספי יניב העבירה את השיעור השני .היא הפליאה לקחת את הציבור למסע בעקבות אמתו של רבי .אשה
קטנה בעולם בו נשים לא זכו להשכלה ולמעמד מנהיגותי שהצליחה בחוכמתה ,רגישותה לזולת ,ואומץ ליבה
להשפיע על חכמי הדור ההוא ועל כל לומדי ולומדות התלמוד עד היום.
בחלקו השני של הבוקר המשיכה קבוצת נשים לקריאה בתורה במועדונית ,וכל מי שחשקה נפשה לעלות ולברך
את ברכות התורה )ילדות קטנות בברכת הנערות ,נשים צעירות ואף וותיקות היישוב( זכתה במצווה ובברכה
אישית מאחת הגבאיות המסורות של "מנין הנשים" .שני ספרי תורה נפתחו לסבבי קריאה חוזרים ונשים
וכשבעים נשים עלו לתורה ונהנו מבעלות הקריאה הדייקניות והמוסיקליות שלנו ומאורחות מוכשרות שהצטרפו
לקריאת התורה.
גילי זיוון

לערבה ולמשה בן עמי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנינה
נכדה לשלומית ולמשה עוזי
בת למוריה ולטל עוזי
חימשה לסבתא רבתא יהודית חבשוש
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מוועדת תרבות ' -לקראת המרוץ'

• סגירת כבישים ונסיעת רכבים בזמן מרוץ סעד -ביום רביעי א' בחשון 14.10.15 ,בין השעות  16:00-18:45ייסגר
קטע הכביש בין השער למוסך
רכבי סידור שיוזמנו או שיחזרו בין השעות הנ"ל יעמדו בחנייה בכניסה לקבוץ .את המפתח לרכב יש לקחת  /להחזיר לארון
המפתחות.
בשעות המרוץ לא תהיה אפשרות להזמין רכב ולקחתו בין השעות . 16:00-19:00
אין להגיע עם רכבים לאזור חדר אוכל.
מבקשים לא לנסוע בין השעות  17:00-19:00בכביש מהשער כניסה לכיוון סיפן זוהי הדרך הראשית של המרוץ .
רכבים שנוסעים בכבישים העוקפים בזמן המרוץ מתבקשים להאט מאד ולתת זכות קדימה למשתתפים.
הורים מתבקשים לשמור על ילדיהם בעיקר באזור השער.
•

לקראת המרוץ – מחפשים מתנדבים לעזרה )אנשים /בני נוער שאינם מתכוונים להשתתף במרוץ עצמו(.

" .1בקרי בטיחות " –בזמן המרוץ .
התפקיד דורש -לעמוד בנקודה מסוימת לאורך המסלולים
עם טלפון נייד ובמקרה שיש בעיה לאחד מהמשתתפים לנסות לעזור
או להודיע למספר שתקבלו מראש.
המעוניינים לעזור לנו במשימות מוזמנים ליצור קשר במייל של תרבות tarbut@saad.org.il
או ליצור קשר עם חמי 0528694560
כולם מוזמנים להגיע לפתיחה ולסיום וגם מי שלא מתכוון להשתתף מוזמן לעמוד בצדי הדרכים ולעודד את
המשתתפים .בקיצור ,לא כדאי להישאר בבית בואו ונהיה כולנו ביחד.

לחגי שהם – מזל טוב לבר המצווה
לאודי ולשרון ,לחנה וליצחק למרים רוזנמן ולכל המשפחה
שתזכו להרבה שמחה ונחת!

לשושנה ולראובן עברון מזל טוב לבר המצווה
של הנכד אחיה-נהוראי בנם של מרים ומיכי אמיתי
שתזכו להרבה שמחה ונחת!

12

סיכום תשע"ה
כתבה והקריאה בערב סיכום שנה :סלעית לזר

את חודש תשרי התחלנו

באדר התקיים יום כיף לעובדים הזרים,

כשהדי המלחמה שוככים לאיטם

המחזמר "צלילי המוזיקה" הנעים את פורים.

שנת השמיטה החלה

פרוייקט פתשגן ומשלוחי מנות,

והחגים תכפו עלינו במתכונתם

ויריד מסורתי עם שפע תחנות.
בחירות לכנסת ויום שבתון שלא-מן-המניין,

בחשוון -מירוץ סעד השני ,על נערינו וזקנינו
בו יצאנו לטיול פריחות ולפעילות במעוז ,כמתוכנן.
אימון בבית גוברין של כיתת הכוננות
גשמי ברכה מרווים את שדותינו

חודש ניסן -בסימן נקיונות,

וגם חדר הכושר מטפטף בעקשנות.

שיפוץ קיבוץ ,צחצוח בתים וגינות

הילדים מקבלים טאבלטים מחו"ל,

מבצע "נעשה במשנה" נפתח בתרועה רמה

ההורים מורטים שיער בתסכול,

וכפר תאילנדי מתחיל להיבנות בקרבת החממה.

הכרזה חגיגית של גרעין צבר החדש
ועוד משפחות מתקבלות לחברות -שמחה של ממש!

אייר נפתח ,כרגיל ,בסימן זכרון
עם עוד  67חללים מהקיץ האחרון.

בכסלו-חדר השטיפה נסגר עקב שיפוצים דחופים

ערב שירי לוחמים ,מפקד קהילתי

וכלים חד פעמיים את הקורנינג מחליפים

ולוח תמונות חדש ומאד תרבותי.

בחודש זה נולד צוות שמיטה קהילתית

שבת קהילתית בסימן ירושלים

ומתחיל פעילות בהדלקת נרות חנוכה חגיגית

עם סעודה שלישית טעימה ושירה עד השמים

טבת -חילופי תפקידים בועדות קליטה וותיקים,

בחודש סיוון מתחילים סדנה מתמשכת

הכלניות פורחות מוקדם במדרונות המצולקים

"הכוח לצמוח" היא הכותרת המבורכת

שבת קהילתית בסימן "יחד שבטי ישראל"

אירוע סיום למבצע לימוד המשניות,

וכולנו מצטערים על הקידוש שהתבטל...

את מפעל הגזר החדש מתחילים לבנות.

הדי השבת אל חודש שבט נגררים
עם ויכוח סוער על שיתוף נשים בקריאת שיר השירים

סיורי ערב במושבת הטמפלרים הגרמנים
ובבריכה -המלתחות עוברות מתיחת פנים.

על הרכבת בשדרות מתחילים לשלם מעכשיו,
וענף המזון שוב מברר מה דעתנו עליו.
חלקת אוצר בית דין נאספת בשמחה
והתוצרת נשלחת לנזקקים בתוספת ציור וברכה.

המשך בעמוד הבא...
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בתמוז מסתיימת שנת הלימודים ,והטף -מרוצה.

ובבוא אלול אלינו ,מבצע "אהבתי!" מתחיל,

פרוייקט התשתיות הגדול לדרכו יוצא:

וגם קייטנת הנכדים -בשמחה ובגיל.

כבישים ,חניות ,ביצוע מוקפד ומשובח

אל כבישי הקיבוץ מצטרפת מדרכה,

וגם מפעל פופלי החדש נחנך.

אנו מקבלים משפחות חדשות בברכה.

חג המשק נחוג על הדשא בפיקניק

פרידות עצובות חותמות את השנה

ומייד אח"כ משחק טריוויה ב"קליק איט".

ואנו מקווים לחידוש ימינו בשמחה כבראשונה.

קבלת שבת קהילתית ,שידוכי קידוש בהגרלה,
וחתונת בני משק בשמחה גדולה.

שנת תשע"ו -ברוכה הבאה!
מי ייתן ובברכות את גדושה ומלאה.

סדנאות הצמיחה בחודש אב נחתמות
בתפילה לטוב ,חיוכים וגם דמעות.
ברחבי המחנה -קייטנת אילן המסורתית
וצום תשעה באב בסימן תיקון חברתי.
קבלת שבת נשית ,שירה לאור הירח,
עוד חתונה של בני משק והלב שמח.

חלוקת חולצות למרוץ סעד ה3-

ביום ראשון כח' בתשרי 11.10
נחלק את חולצות המרוץ לפי ההזמנות.
החלוקה תתקיים בלובי של חד"א
בין השעות 12:00-17:00
ו .תרבות

למיטל ולחגיב חכמון
מזל טוב להולדת הבת-שירה
שתזכו להרבה שמחה ונחת!
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תודה
לפני ארבעה חודשים ועוד קצת ,פספסתי מדרגה בתוך ביתי ,ושברתי את הברך .כל זאת אני מזכירה ,כדי לנצל
את הבמה הציבורית של העלון ,ולהודות.
ביום אחד הפכתי למוגבלת מאוד מבחינה פיזית .בעודי מבינה ומנסה להפנים את המשמעות של המוגבלות ,החלו
להגיע לביתנו עזרות אינסופיות.
יצרו איתנו קשר מהמרפאה לכל עזרה שנזדקק.
יצרו איתנו קשר מבית שקמה ,לראות איזה אביזרים יוכלו לעזור לי.
יצרו איתנו קשר לראות מה ניתן להביא מ'יד שרה'.
יצרו איתנו קשר לקלנועית שתעזור.
יצרו איתנו קשר מצוות פרט ,לכל עזרה שנצטרך.
הודיעו לנו שאנו "מכוסים" עם ארוחות ערב ,עד שנבקש להפסיק.
הודיעו לנו שסעודות השבת הקרובות מאורגנות.
בדקו איזה קניות לערוך לנו ,ומה אפשר לעזור.
הגיעו אלינו הביתה ללא הפסקה משלוחים של עוגות ,עוגיות ,מנות אחרונות ,תבשילים שונים חלביים ובשריים.
הגיעו אלינו ביקורים ,כפשוטו ,כדי להשתתף ולקחת חלק.
ההתעניינות היתה רבה )לא ידעתי עד אז שכל כך הרבה אנשים בסעד כבר חוו בעיות עם ברך.(...
בקיצור ,הרגשנו עטופים מכל עבר ,ולא רק בשבוע שבועיים הראשונים ,אלא לאורך חודשיים וחצי תמימים ,עד
שאנו הודענו ובמקרים מסויימים עמדנו על שלנו ) (...שכבר אין צורך.
הרגשנו על בשרנו ,כמה קל יותר להיות בצד הנותן מאשר בצד המקבל ,אך כשנקלעים למציאות מסויימת ,כמה
טוב לדעת שיש מי שנותן.
אז למי תודה ולמי ברכה.
פשוט לכל הקהילה .לבעלי התפקידים הרלוונטיים ,לאחראים על הקלנועיות ,לכל המסיעים והמסייעים ,לכל
האופים והאופות ,הבשלנים והבשלניות .לכל המתעניינים והמבקרים.
לכולכם – תודה מעומק הלב .ריגשתם אותנו מאוד,
ולוואי ונזכה להשיבכם בשמחות!
עידית ,נחום וכל המשפחה.
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משולחנו של מנהל הקהילה
עצם מעצמנו ובשר מבשרנו...
יחד עם כל בית ישראל הזדעזענו לשמע הבשורה המרה על רציחתם של נעמה ואיתם הנקין הי"ד .העובדה שנעמה
היא ילידת סעד ונכדתה של חברתנו צ'פי רק הוסיפה לתחושת הכאב החותך .במה ננחם את הילה חנן וישי ,את
צ'פי ואת יתר בני המשפחה? ...המילים נעתקות ...ברוך דיין האמת.
למי תודה למי ברכה
אחרי שחלפו להם החגים ,אני מבקש להודות לחברי ועדת דת על העשייה הברוכה .תודה מיוחדת לחיים לנדסמן
שכידוע ,נענה לפנייתי להתגייס מעכשיו לעכשיו ולמלא את מקומו של בני ז"ל בריכוז הועדה .תפילתי ותקוותי
שנצליח למצוא מחליף קבוע בקרוב.
הרחבת בית הכנסת לימים הנוראים
עם לא מעט פרפורי בטן בחנו את יעילותה של התוספת החדשה לעזרת הנשים .לשמחתי אומר ,שאותן נשים
שפניתי אליהן היו מרוצות מאד מהתוספת ומהתחושה של תפילה ראויה ,כחלק בלתי נפרד ממתפללי בית הכנסת.
נשמח מאד לשמוע הארות /הערות לגבי התוספת לקראת השנה הבאה .היו שהעלו את הרעיון להותיר את
התוספת הזמנית על כנה ,ולאחר לבטים ,ולמרות הטורח והעלות של פירוק והרכבה מחודשים ,הוחלט להיצמד
לתכנית המקורית .תודה לכל מי שתרם להצלחת המבצע ,מתניה כהן )הקבלן מכפר מימון( ,הנגרים ,החשמלאים
וחברי ועדת דת.
ופרוש עלינו סוכת שלומך
התחדשנו והתברכנו בסוכה חדשה בפטיו שבין חדרי האוכל .העמל שנדרש להקמת הסוכה היה אכן קטן בצורה
משמעותית ,למרות חבלי הלידה הטבעיים בהפעלה ראשונה .בסוכה הנוספת שהקמנו כגיבוי במרפסת היה שימוש
מועט ונדמה שהסוכה החדשה ענתה על הציפיות והיא מתאימה לגילנו וצרכינו .בימים הקרובים ,בע"ה ,ישלים
קבלן הפרויקט ,את חלקו השני ויתקין את הגג הנפתח מעל לפרגולה .יישר כח לצעירינו שבנו וסיככו ויישר כח
מיוחד למרים צרפתי שעמדה באתגר של התאמת הקישוטים לסוכה החדשה והקטנה.
ארוחת הצהריים בימי שישי
זה לא סוד שנושא ארוחת הצהריים בימי שישי נמצא על סדר יומנו כבר זמן רב .בסקר ענף המזון התייחסנו
לנושא זה וגם אירית כתבה על כך בעלון .רוב התגובות להצעת הסגירה היו חיוביות ,אך היו גם שהתנגדו וטענו
שחייבים להשאיר את מוסד "ארוחת הצהריים בשישי" פתוח.
לאחר מאמצים מרובים ,נמצא פתרון לתקופת הקיץ שחלף ,אך אנו סוברים שיש לעשות הבחנה בין תקופת שעון
הקיץ ,ובין תקופת שעון החורף ,אז נהיה קשה ואף לא סביר להפעיל את חדר אוכל עד .13:00
נראה שאין מנוס מלבצע את השינוי בצורה זהירה ורגישה ולהעמיד את האלטרנטיבה הטובה ביותר שקיימת.
אגב ,בסקר שביצענו בקבה"ד ,ישנם רק שלושה קיבוצים לא מופרטים ,שמפעילים את ארוחת צהריים בשישי .כל
היתר סגרו את הארוחה הזו.
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הנהלת הקהילה בישיבתה האחרונה דנה יחד עם חברי צוות תקומ"ה בהצעה ולאחר דיון ארוך וקולות בעד ונגד,
סוכם ברוב ,להביא לאסיפה הקרובה את הצעתנו:
 .1לסגור את ארוחת הצהרים בימי שישי בחדר אוכל בזמן שעון החורף.
 .2ארוחת הבוקר תהיה פתוחה עד השעה .10.00
 .3במהלך ארוחת הבוקר ,יימכרו מוצרי ארוחת שישי )לפי הביקוש( במחירי חדר האוכל.
הערה לסעיף  - 1במהלך חודשי שעון החורף ,תתקיים חשיבה למציאת פתרון ,להפעלת ארוחת הצהרים בימי
שישי במהלך שעון הקיץ ,אך אם פתרון כזה לא יימצא ,נציג לאסיפה הצעה לסגירת הארוחה הזו באופן קבוע,
ללא קשר לשעון קיץ או חורף.
הכן קיבוצך לחורף...
למחרת החג נכנסנו למבצע ניקוי מרזבי הממדי"ם .הגשם לא חיכה לנו ,ובע"ה ,בתחילת השבוע הבא ,יימשך
המבצע .אני מזכיר שמרזבים בבתים שהורחבו בבנייה פרטית הינם באחריות החבר .יחד עם זאת ,חברים מעל גיל
 65הזקוקים לסיוע בניקוי המרזבים בהרחבה שלהם ,מתבקשים לפנות במהלך יום ראשון לבן ציון לנדאו
 050:7586824ולתאם איתו את ניקוי המרזב בביתם.
"אחרי החגים יתחדש הכל
יתחדשו וישובו ימי החול
האוויר ,העפר ,המטר והאש
גם אתה ,גם אתה תתחדש"

התחדשות טובה לכולנו ותפילה לימים של שקט
נחום

ליונת ולאהרל'ה לוי ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנכד ,בן לאביטל ולאריה שפנגלט
שתזכו לאושר ונחת!
לרחל כהן מזל טוב לנישואי הנכד
איתן לאו עב"ל נגה
לנועה ולרב בני לאו ולכל המשפחה
שתזכו לרוב שמחה ונחת!
לחוה וליהודה ניר ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנכד
בן להדס ולאורן אגוזי
שתזכו לאושר ונחת!

